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SLOVO STAROSTY
Vážení občané.
V červenci tohoto roku byl prostřednictvím dotazníku proveden průzkum názorů obyvatel Lužice
na problematiku dopravy v obci. Dotazník byl doručen do každé domácnosti. Vyplněné dotazníky
vrátilo 118 domácností, což prezentuje cca 12% z celkového počtu. Vyhodnocení provedlo Centrum
dopravního výzkumu Brno. Otázky byly vyhodnoceny následovně:
Otázka č. 1: Jste spokojena s možnostmi a bezpečností pěší dopravy v obci?
%
A.

Jsem spokojen(a)

39

37,10%

B.

Některá místa jsou pro chodce nebezpečná, nepohodlná

61

58,10%

C.

V obci je mnoho místa a úseků nebezpečných pro chodce

5

4,80%

105

100%

Celkem

Otázka č. 2: Jste spokojen(a) s možnostmi a bezpečností cyklistické dopravy v obci?
%
A.

Jsem spokojen(a)

59

56,70%

B.

Nejsem spokojen(a)

32

30,80%

C.

Nejezdím na kole

13

12,50%

104

100%

Celkem

Otázka č. 3: Jste spokojen(a) s možnostmi parkování automobilu v obci?
%
A.

Jsem spokojen(a)

54

50%

B.

Někde bývá obtížné zaparkovat

27

25%

C.

Nemám auto

Celkem

27

25%

108

100%

Otázak č. 4: Jako řidič(ka) automobilu, setkáváte se v obci s místy nebo úseky, které se vám zdají
nebezpečné? (špatný rozhle, vysoká rychlost, zvýšena možnost střetu s dalšímu účastníky provozu,
jiné důvody)
%
A.

Nevím o takových místech

24

22,40%

B.

Jsou místa, kde se necítím bezpečně

64

59,80%

C.

Nejsem řidič

19

17,80%

107

100%

Celkem
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Otázka č. 5: Jako obyvatel(ka), myslíte si, že v obci dochází k překračování povolené rychlosti?
%
A.

Nedochází

1

0,90%

B.

Rychlost se překračuje, ale nevadí mi to

7

6,30%

C.

Rychlost se překračuje a podporoval(a) bych opatření,
která zajistí dodržování bezpečné rychlosti

91

81,30%

D.

Nedovedu posoudit

Celkem

13

11,60%

118

100%

Otázka č. 6: Souhlasíte se zaváděním tzv. obytných zón v obci?
%
A.

Nesouhlasím

31

28,70%

B.

Souhlasím

29

26,90%

C.

Souhlasím a přál(a) bych si zavedení obytné zóny i v místě
mého bydliště

24

22,20%

D.

Nedovedu posoudit

Celkem

24

22,20%

108

100%

Otázka č. 7: Souhlasíte se zaváděním tzv. zón Tempo 30 v obci?
%
A.

Nesouhlasím

23

20,70%

B.

Souhlasím

53

47,70%

C.

Souhlasím a přál(a) bych si zavedení zóny Tempo 30 i v místě
mého bydliště

21

18,90%

D.

Nedovedu posoudit.

14

12,60%

111

100%

Celkem

Otázka č. 8: Podpořil(a) byste omezení provozu a parkování těžké dopravy (vozidla nad 3,5 t) v obci?
%
A.
B.
C.
D.
E.
Celkem

Nepodporuji, nepovažuji provoz ani parkování těžké dopravy
za problém
Podporuji omezení parkování vozidel nad 3,5 t v obci
Podporuji omezení provozu vozidel nad 3,5 t v obci

12

10,80%

5
9

4,50%
8,10%

Podporuji omezení provozu i parkování těžké nákladní dopravy
v obci
Nevím, nedovedu posoudit

78

70,30%

7
111

6,30%
100%
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Výsledky průzkumu budou zapracovány do Projektu dopravního značení. Obec bere na vědomí
další náměty pro zlepšení bezpečnosti a kvality dopravy, které nebylo možné vyhodnotit formou tabulek. Komplexní vyhodnocení výsledků průzkumu je k dispozici na OÚ Lužice. Všem respondentům
děkuji za spolupráci.
Dne 31. 07. 2007 bylo provedeno měření rychlosti vozidel v ulici Velkomoravská. Měření proběhlo
v době od 5:30 do 7:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod.
Ve směru Mikulčice - Hodonín byla stanoviště:
R1 - aut. zastávka „U školy“
R2 - u lékárny
Ve směru Hodonín - Mikulčice byla stanoviště:
R3 - u restaurace SEVA
R4 - u ulice Ke Koupališti
Z výsledků měření vyplývá, že v ul. Velkomoravská je dodržována nejvyšší povolená rychlost. Průměrný rychlost při rovném měření činí 41 km/hod. Při odpoledním měření 39 km/hod. K překračování povolené rychlosti 50 km/hod. dochází u lékárny, a to zejména v ranních hodinách. Komplexní
výsledky měření jsou k dispozici na OÚ Lužice.
Soutěž (cesty městy 2007)
Naše obec se v květnu tohoto roku přihlásila do soutěže „CESTY MĚSTY“ pro rok 2007. Vyhlašovatel
soutěže je Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR - BESIP. Generálním partnerem
soutěže je společnost ŠKODA AUTO. Téma soutěže je zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti
silničního provozu a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcí ČR.
Kritéria hodnocení:
1. přínos řešení pro zvýšení bezpečnosti provozu (váha: 5)
- vliv na vývoj nehodovosti - skutečný či předpokládaný
2. komplexnost řešení dopravy (Váha: 5)
- sladění dopravy hromadné, individuální automobilové, cyklistické řešení, pěší
- obsah, rozsah a význam realizované proměny
- dopady na obyvatele
- kontext, návaznost na jiná dopravní řešení
3. inovativnost, originalita řešení (váha: 4)
- do jaké míry je řešení inspirativní pro jiná města, obce nebo mikroregiony
4. celková kvalita veřejného prostoru, prostředí (váha: 3)
- zlepšení podmínek pro pohyb/pobyt chodců, cyklistů
- estetická úroveň
- kvalita řešení (jakost materiálu, úroveň řemeslného zpracované)
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Soutěže se ve dvou kategoriích účastnily obce, mikroregiony, města, městské obvody a městské
části na území České republiky. Vyhodnocení provedla 12ti členná komise v následujícím složení:
- Luděk Bartoš (EDIP, s. r. o.)
- Josef Dytrych (Dopravní komise Svazu měst a obcí ČR)
- Jindřich Frič (Ministerstvo dopravy ČE, BESIP)
- Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství)
- Robert Müller (Občanské sdružení Obecný zájem)
- Jan Mužík (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT)
- Petr Ondráček (Škoda auto a. s.)
- Pavel Skládaný (Centrum dopravního výzkumu)
- Petr Slabý (Katedra silničních staveb Stavební fakulty ČVUT)
- Eva Staňková (občanské sdružení Vaňkovka)
- Lýdia Stoupová (měsíčník Moderní obec)
- Antonín Tym (národní síť Zdravých měst ČR)
Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku proběhlo ve čtvrtek 20. září 2007 u loňského vítěze
kategorie obce, v Malé Skále. Pro rok 2007 byla v kategorii obce, vyhlášena vítězem Obce Lužice
za realizaci projektu „Rekonstrukce Velkomoravské ulice“. Za umístění na 1. místě byla v této kategorii
udělena odměna ve výši 40.000,- Kč. Blahopřeji všem, kteří tento projekt podpořili, a zejména těm,
kteří se přímo podíleli na jeho realizaci.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta
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Zprávy z radnice
RADAR
V období 30. 7. - 6. 8. 2007 byl v naší obci mezi
kruhovými objezdy umístěn firmou Trasig radar
měřící rychlost projíždějících vozidel. Zde je tabulka s daty, kolik automobilů projelo v uvedeném
období v obou směrech a jakou rychlostí:
km/h
< 16
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
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Směr jízdy + počet aut
>
<
173
170
318
276
375
384
406
397
879
745
2273
1911
4305
4514
3992
5328
1651
2608
587
937
186
350
78
164
37
53
20
27
16
19
10
4
1
2
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VÝZVA
Výměna řidičských průkazů
„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2007“.
Kterých ŘP se výměna týká?
- ŘP vydány v období: 1.7.1964 - 1986
- ŘP vydány v období: 1987 - 1991
- ŘP vydány v období: 1992 - 1993
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního
poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- Městský úřad Hodonín
Co musím mít s sebou ?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15-20 dní (dle počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
- http://www.mdcr.cz/ (stránky Ministerstva
dopravy)

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou OP
občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna OP za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná. Žádost si podejte do konce
měsíce listopadu 2007.
 INFORMACE – ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO
CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČE
Novou právní úpravou se od 1. března 2008
umožní zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou
tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu jsou zapsány.

O M LU VA
Uživatelům kabelové televize,
kterým byl poplatek
za KT opakovaně stržen
ze SIPO i měsíci říjnu
se velmi omlouváme.
Po zaplacení SIPA si s tímto
dokladem přeplatek vyzvedněte
na OÚ u p. Bohunského.
Děkujeme za pochopení.
Pracovníci OÚ Lužice

KNIHOVNICE OZNAMUJE
Pro všechny čtenáře mám důležitou informaci
o rozšíření provozní doby Místní knihovny v Lužicích.
Kromě pondělí a pátku je otevřeno i ve středu od
9:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00. Dále bych chtěla připomenout, že provozujeme zdarma veřejný
internet přístupný pro všechny občany, nejen pro
čtenáře.
Změny provozní doby i seznamy nových knih
jsou uvedeny na webových stránkách www.knihovnaluzice.wz.cz. Dotazy je možno zasílat na adresu
knihovnaluzice@seznam.cz.
V současné době je přihlášeno 145 čtenářů.
Stále pokračujeme ve spolupráci s knihovnou
Hodonín a vyměňujeme knížky, takže se zde
ročně vystřídá 150 - 200 knížek.
Do naší knihovny letos celkem přibylo 60 nových
knih, z nichž pro dospělé jsou to např. Fuchsová
– Když chci zabít manžela, Pittnerová – Staré
panny, Stínil – Nechci tě ztratit, Drake – Ten pravý,
Monyová – Kudlanka bezbožná, Viewegh – Andělé
všedního dne, Frýbová – Milostí prezidenta, Váňová – Tereza, Anuszewski- Zajímavá místa světa,
Owen – Aranžování květin, Block – Každý musí
zemřít, Paolini – Eldest, Eragon, Ruark – Medojedky, Cookson – Ztracený anděl a pro mládež
adětinapř.Pastorková–Veršovanáabeceda,Brezina–
13 modrých koček, Pomsta červené mumie,
Pospíšilová – Pohádky před spaním, Stínil – Hra
s nevěrou, Jacobsson – Lotřík Petřík, Horowitz –
Orlí úder, Freund – Laura a hádanka stříbrné sfingy
a další. Další nové knihy i knihy z výměnného fondů
přijdou koncem září, takže se výběr zase rozšíří.
Snad si z naší nabídky něco vyberete a budete
i nadále rádi navštěvovat naši knihovnu.
Jitka Nováková – knihovnice

Místní knihovna v Lužicích je otevřena:
Pondělí
13.00 – 17.00
Středa

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Pátek

10.00 – 12.00

13.00 – 16.30
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Zaměstnanci ZŠ - školní rok 2007/2008
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslav Hunča
Mgr. Jana Líčeníková
Mgr. Marcela Komendová

Třídní učitelé:
1. A tř.
1. B tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9.tř.

Mgr. Hana Herůdková
Zdeňka Bravencová
Mgr. Marcela Zabloudilová
Mgr. Michaela Lamošová
Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Marcela Komendová
Tatiana Hromková
Mgr. Věra Kučí

Učitel bez třídnictví:

Vedoucí školní družiny:
Hospodářka:
Školník:
Uklízečky:

Vedoucí školní jídelny:
Kuchařky:

Mgr. Pavel Kotlařík
Mgr. Ludmila Kotlaříková
Gabriela Podivínská
Pavla Lekavá
Stanislav Vavrys
Ludmila Maršálková
Dana Neplechová
Miloslava Vavrysová
Soňa Zimková
Lenka Janulíková
Jana Nováková

Organizace školního roku 2007/2008
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny
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3. 9. 2007
25. 10. - 26. 10. 2007
22. 12. 2007 - 2. 1. 2008
1. 2. 2008
18. 2. - 24. 2. 2008
20. 3. - 21. 3. 2008
27. 6. 2008
30. 6. - 31. 8. 2008

S francouzskými
přáteli
Když nám ve školním roce
předávala paní učitelka dopisy
z Francie, byla jsem nadšená, že si budu smět dopisovat s někým z cizí země, ale
ve skutečnosti jsem nevěřila,
že bychom se někdy v blízké době
mohli poznat osobně. A stalo se!
Neuběhl ani rok a už jsme seděli v
autobuse a jeli na letiště. Měli přiletět zatím pro nás jen imaginární
přátelé z Francie!
Při prvním setkání na letišti
jsme se jen pozdravili a neprohodili jsme s našimi francouzskými vrstevníky ani slovo, ale
druhý den už bylo všechno
jinak. Začali jsme si povídat
anglicky, smát se, dělat blbiny
:-) …. a další dny už jsme se
všichni bavili, jako bychom byli
dlouholetí přátelé.
Na celý týden jejich pobytu
v Lužicích byl připravený bohatý
program. Každý den jsme jezdili
společně na výlety, aby naši
noví kamarádi viděli, že i u nás
máme nádherná místa. Mimo
jiné jsme navštívili Macochu
a Punkevní jeskyně, Lednickovaltický areál, rozhlednu na
Travičné, Sportland Babylon
ve Strážovicích. Aby poznali
i něco z našich tradic, ochutnali
náš hodový oběd, zúčastnili se

předhodového zpívání, navštívili
náš Starý kvartýr a viděli náš
krásný podlužácký kroj.
Myslím, že na pobyt u nás
nezapomenou a že se jim tady
moc líbilo. Poslední den, abychom si našich francouzských
přátel ještě trochu užili, jsme jeli
společně do Vídně. Tam jsme
se chvíli pobavili na atrakcích
v Prátru a pak jsme se rozloučili
na letišti s tím, že se zase brzy
uvidíme.
Kristýna Bravencová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Všem, kteří přijali a vzorně se starali o naše francouzské přátele
při jejich návštěvě v Lužicích. Děkujeme panu Didieru Jordens
za nezištnou překladatelskou a organizační pomoc, kterou vykonává bez
nároku na odměnu ve volném čase.
RO

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám skončily prázdniny
a máme tu další školní rok. Do
mateřské školy bylo zapsáno
68 dětí, třídy jsou jako loni
věkově smíšené. I letos budeme
s dětmi pracovat podle výchovně vzdělávacího programu „Hrajeme si a poznáváme svět“.
V době prázdnin se ale ve
školce nezahálelo. Třídy i šatny
byly pro zútulnění vymalovány
na žluto, vyzdobeny dětskými
pracemi, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení i školní
kuchyně. Dětem byly vytvořeny
ve třídách pěkné hrací kouty.
Také byly zakoupeny nové

hračky, dřevěné domečky na
zahradu i rozkládací pohovky
pro odpočinek dětí.
Co nás čeká – i letos se předškolní děti zúčastní v říjnu plaveckého výcviku, kde se budou
hravou formou her seznamovat
s vodou za přítomnosti plavčíka.
Během roku budeme jezdit se
všemi dětmi do Hodonína na
výstavy, dětská představení
v kulturním domě, na vzdělávací
programy zaměřené na ekologii, ale také do mateřské školy
přijede kouzelník i divadélko
L. Frištenské, aby dětem zpříjemnili pobyt ve školce.

PRO RODIČE DĚTÍ
OD 1 ROKU DO 3 LET
Máte chuť zacvičit si se
svým děťátkem, seznámit ho
s prostředím mateřské školy,
s novými kamarády, s řadou
písniček, básniček a her? Tak
nás navštivte každé pondělí
v 16.00 hodin v mateřské škole
– papučky a pití s sebou.
Srdečně zve a zdraví v novém
školním roce
Kateřina Knápková.
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - Ordinační hodiny
DĚTSKÁ ORDINACE
MUDr. Marie Hechtová
Dipl. sestra Hana Fojtů

STOMATOLOGIE
MUDr. Karel Vája
Dipl. sestra Marta Podrazilová

Po ......................... 10:00 - 12:30 hod.
Út .......................... 07:30 - 09:30 hod.
+ poradna 10:00 - 11:00 hod.
St .......................... 10:00 - 12:30 hod.
Čt .......................... 13:00 - 15:30 hod.
Pá .......................... 07:30 - 10:00 hod.

Po - Čt ...................... 7.30 - 14.30 hod.
Pá ............................ 7.30 - 13.00 hod.

Tel.: 518 357 238

Tel.: 518 357 288

STOMATOLOGIE
MUDr. Věra Svobodová
Dipl. sestra Marta Hanuliaková

Po - Pá ..................... 7.00 - 12.00 hod.

Po
Út
St
Čt
Pá

Tel.: 518 357 233

Tel.: 518 315 746

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Rudolfa Pernicová
Dipl. sestra Jitka Šošovičková

LÉKÁRNA NA PODLUŽÍ
Pharm. Dr. Jana Kummerová
a Pharm. Dr. Jaromír Kummer

Po - Pá ..................... 6.30 - 12.30 hod.

Provozní doba:
Po - Pá ................... 08.00 - 16.00 hod.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MUDr. Vladimír Potůček
Dipl. sestra Štěpánka Černá

07.00 - 12.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.
07.00 - 13.00 hod.

Tel.: 518 315 673
Tel.: 518 357 011
GYNEKOLOGIE
MUDr. Anna Horňáčková
Dipl. sestra Hana Fojtů
Po .......................... 13.00 - 17.00 hod.
Út ........................... 6.00 - 15.30 hod.
St ........................... 6.00 - 15.30 hod.
Čt ........................... 6.00 - 17.00 hod.
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12.30 - 16.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.

PÉ Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E DÍ
OHLÉDNUTÍ - LUŽÁK „TIHELŇA“
Letos dále pokračovala vybavenost a budování přírodního areálu u rybníka „Tihelňa“
a restaurace „Lužák“. Považuji
za důležité přiblížit vám, na čem
je i můj díl práce. Nejdiskutovanější byla barva fasády na
stavbě restaurace. Navrhla jsem
barvu anglická terraccotta. Je to
barva pálených cihel, které se
v předminulém století právě
pálily v těchto místech, tedy
tradice a klasika. Tato barva nepokazí žádnou stavbu,
zakryje nedostatky, nečistotu
a nepřitahuje hmyz, kterého
je u vody vždy dostatek, jako
barva světlá, zvláště s obsahem
žluté. Barva staletím ověřená a v
současné době i nejžádanější.
V restauraci jsou rozmístěny
grafiky bývalých studentů, dnes
profesionálních výtvarníků Vyšší
a střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze. Dalším mobiliářem v areálu jsou lavičky kolem
rybníka a stupně z kmenů pro

hry dětí a posezení dospělých.
Jsou z kmenů akátů, vytěžených
v minulém roce ve zdejších
lesích. Barevnost je volena
tak, aby nenarušovala svou
volbou tónů prostředí celého
areálu a působila nenápadně,
uklidněně. Barvy byly specielně
vybrané a namíchané u firmy
Jirsacolor. Areál budou zdobit
i sochy vzniklé na sympoziu.
Uvítala bych, kdyby se tento
prostor mohl dále dotvářet, pro-

tože jeho zvlněný terén nemá
a nemůže mít žádný v okolí. Jak
jsem sama poznala, už dnes to
oceňují návštěvníci, odpočívající a i koupající. Jeden z nich
volal nadšeně z vody v rybníce:
„Nejlepší voda je v Lužicích.“
Ať tedy i nadále: „Nejlepší
a nejkrásnější přírodní odpočinkový areál je v Lužicích.“
Ludmila Pecková

POZVÁNÍ - SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V minulém čísle jsem vás seznámila s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého. Jistě jste si
všimli, že se na ní a jejím okolí pracovalo s přestávkami od června až do září. V průběhu vinobraní, tedy
15. 9. 2007, byla socha v nově upraveném terénu předána obci a občanům Lužic. Kovové oplocení
restauroval a nakonzervoval pan R. Lorenc a další práci, jako i benátskou dlažbu z italského kamene
zrealizoval pan P. Krejčiřík a jeho firma. Byly odstraněny staré, suché a neudržované buksusy, které
byly spíše roštím zachycujícím nečistotu, odkladištěm a úkrytem odpadků. Mozaika z kamenů na
stejné ploše adekvátně a dekorativně nahradí důstojnost tomuto čestnému místu v parku. Ať tento
pomník, který byl z lásky postaven a věnován paní Františkou Hlaváčovou v roce 1906, další léta
zkrášluje střed obce Lužice.
Tímto vás zvu na prohlídku znovu obnoveného pomníku sv. Jana Nepomuckého.
Ludmila Pecková
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POZVÁNÍ - POMNÍK
Na jaře tohoto roku, když jsme byli v lomu Řeka vybírat kámen, zelený pískovec pro sympozium,
největší blok byl určen a přivezen do předzahrádky ke hřbitovu. V současné době je již v kamenosochařské dílně u pana Dušana Šurýna v Hodoníně a je připraven k opracování. Bude hrubě osekán
s vybroušenou plochou, která by symbolicky měla znázorňovat list života. Na této ploše budou vyzlaceným písmem vytesány verše od romantického básníka 19. stol., Karla Hynka Máchy „Máj“. Obsahem
veršů je poslední rozloučení s touto krásnou zemí, kde jsme se narodili a kde i umíráme. Zakončeny
budou ozdobou nekonečna s malou kytičkou. Až půjdete na hřbitov, při Svátku zesnulých, přijďte se
podívat. Postůjte, přečtěte si a zamyslete na hloubkou obsahu veršů. Vnímejte během života krásu
všeho, co je kolem nás, co se rodí i odchází, co kvete i vadne, co nám dává radost a přináší i zármutek.
Buďme raději romantici a ne skeptici a pesimisté, buďme realisté, optimisté.
Ludmila Pecková

O bčans ké aktivity
KLUB SENIORŮ
PRO SVÉ ČLENY OPĚT ZAJISTIL

Obec Lužice zve

KOUPÁNÍ
V LÁZNÍCH HODONÍN

všechny občany seniory

Začínáme 10. října 2007
a dále každou středu
až do konce listopadu 2007.

NA POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU

Odjezd v 16.45 od OÚ
a dále ze všech autobusových zastávek.
Cena 50,- Kč.

V NEDĚLI
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4. 11. 2007 v 15 : 00 hod.

Bližší informace u paní Dvořáčkové
nebo paní Šimánkové.

V programu vystoupí

Klub seniorů Lužice připravuje:

Divadlo Ostrava

Říjen:
- návštěvu divadla v Brně
- půldenní zájezd
do skanzenu v Modré
- plavání v Lázních Hodonín

s pořadem

„PLES V OPEŘE“

CHOVATELÉ

SOUSTŘEDĚNÍ DĚTSKÉ
CIMBÁLOVÉ MUZIKY
S poděkováním Obecnímu úřadu v Lužicích
se jak v loňském roce, tak i letos ocitla dětská
cimbálová muzika v krásném prostředí Jeseníků
v Malé Morávce na soustředění. Stalo se tak
začátkem června za podpory rodičů Kopřivových,
Výmolových, Šošovičkových a pana vedoucího
Přemysla Líčeníka.
Přesto, že se děti schází pravidelně celý rok
1x týdně 2hod., je tato akce velkým přínosem.
Jak po stránce muzikantské, tak i v utužování
kolektivu. Odměnou za práci byl výlet do lanového centra v Karlově, ale proběhla také soutěž
ve zpěvu, hře na hudební nástroj, v improvizaci
a táborák.

Ve dnech 1. - 2. září 2007 proběhla v areálu
Lidového domu místní výstava drobného zvířectva. Sobotní posuzování zvířat provázely časté
dešťové přeháňky, ale při otevření výstavy se
počasí umoudřilo a zbytek výstavy proběhl bez
deště. Naši výstavu obeslalo zvířaty 42 chovatelů
z okresů Hodonín, Břeclav a Brno. Vystaveno
bylo 140 ks králíků ve 22 plemenech, 19 voliér
drůbeže ve 13 plemenech a 15 voliér holubů ve
13 plemenech.
Uděleno bylo celkem 12 čestných cen
za nejlepší kolekce králíků, a z nich získali i dvě
ceny chovatelé ze ZO Lužice Hubáček Vojtěch
a Klvačová Tereza. V expozici holubů bylo
uděleno 8 čestných cen a jednu z nich získal
p. Blaha z Lužic. V expozici drůbeže bylo uděleno 6 čestných cen. Letos jsme díky Obecnímu
úřadu Lužice mohli předvést část expozice
králíků v nových výstavních klecích. Na našich
internetových stránkách www.csch-luziceuhodonina.blog.cz si můžete prohlédnout fotografie
z této akce.
Touto cestou chceme poděkovat Obecnímu
úřadu Lužice, všem sponzorům a také návštěvníkům výstavy za podporu této akce.

Už sama skutečnost, že je vede zkušený
muzikant pan Líčeník, nutí děti k píli a mohou
se tak předvést na různých akcích. Letos poprvé už i jako doprovodná CM ve Tvrdonicích
při vystoupení MŠ z Lužic. Na předhodovém
večeru jste se mohli mnozí sami přesvědčit
o jejich šikovnosti.
Jitka Šošovičková

Chovatelé ZO ČSCH Lužice
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ZPRÁVY ZE STARÉHO
KVARTÝRU

Foto z výstavy „Na vojnu mňa vzali“

VÝSTAVA
Starý kvartýr opět pořádal s novou výstavu,
tentokrát na téma 1. a 2. světová válka.
Výstava nesla název „Na vojnu mňa vzali“.
A mohli jste zhlédnout krásné historicky zajímavé
exponáty z válečného období - např. uniformy,
vybavení vojáka, zbraně, vozidla, medaile, historické mapy a dokumenty, modely letadel, tanků,
kulometné hnízdo a jiné.
Výstava byla otevřena každou sobotu a neděli
do konce září.
Téměř všechny exponáty byly zapůjčeny z Historického vojenského klubu v Břeclavi, kterému tímto
děkujeme za ochotu a přípravu celé výstavy.

STARÝ KVARTÝR DOKONČIL
VÝSTAVBU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Nové sociální zařízení bylo vystavěno pomocí
dvou grantů od Jihomoravského kraje (60 tis. Kč),
Nadace Via (40 tis. Kč) - regiony Philip Morris
a také za přispění obce (150 tis.Kč). Děkujeme
a doufáme, že se nám opět podaří získat nový
grant, tentokrát na nová okna, rekonstrukci
brány a oplocení.

14

JUNÁCKY TÁBOR POLNIČKA
Letos se opět konal skautský tábor u obce Polnička
nedaleko od Žďáru nad Sázavou. Tábor se konal od 10. 7.
– 28. 7. 2007, ale pro mladší už končil 21. 7. 2007. Tentokrát byla menší účast než minulý rok, ale i tak nás bylo
poněkud hodně. A to hlavně děti mladšího věku. Starších
dětí bylo o hodně míň, a tak měly více práce.
Jako pokaždé měl každý oddíl svou hru, kterou hrál celý
tábor. Rybaříci a Sojky hledali poklad v podobě pirátů. Taky
si dobře vedli Tygříci v hledání upíra Drákuly a nakonec
Medvědi a Tučňáci v podobě Aztéků zachraňovali svůj rod.
Všem se všechny úkoly povedly splnit.
Ale i tentokrát si pro nás vedoucí připravili překvapení,
na které jsme se těšili. Bylo to slaňování v lese. Všechny
děti z toho byly nadšené a chtěly si to zkoušet pořád znova
a znova. A musím se přiznat, že i já. :-)
I letos jsme skládali zkoušky. Hodně dětí vykonalo
skautský slib - na své si přišly Světlušky a Vlčata, která
slibovala poprvé.
Pak už se mladší děti začaly balit domů. My starší si
v duchu říkali: „ Už bude klid !!“
Poslední týden jsme hráli různé hry všeho druhu jak
deskové, tak běhací, bojové aj.
V polovině týdne jsme se vydali na celodenní výlet na
hrad Pernštejn. Všem se moc líbil.
Poslední dny jsme postupně sbalili své věci a pak i celý
tábor. Dalo to hodně práce, ale i tak jsme naráz všichni odjeli
z tábora směrem domů. V Mikulčicích jsme vybalili věci
z tábora do klubovny, vše zase zpět uložili na své místo a rozešli
se každý jiným směrem - domů. Byl to hodně zajímavý tábor.
Už se těšíme na další rok a doufám, že se sejdeme ve větším
počtu než to bylo tentokrát. Tábor se všem moc líbil. ;-)
Nikola „Pikolík“ Doležalová

„PUŤÁK NA TÁBOROVÝ PLAC“
Výlet na tábořiště

Ve dnech 8.-10.6.2007 jsme
se vydali na puťák. Nebyl to jen
tak obyčejný puťák.Šli jsme se
podívat jak vypadá „tábořiště
před táborem“ .
8.6.2007 - Pátek
Sraz byl v pátek v 14:50
v Lužicích na vlakovém nádraží.
Všichni účastníci nabalení
a s velkými batohy se vydali na
dlouhou cestu vlakem, která
nebyla tak dlouhá, jelikož jsme
jeli rychlíkem, tak nám to rychle
uběhlo.
Ve Žďáru nad Sázavou jsme
se rozhodli podívat na právě
oslavované založení města
(400 let). Všude bylo mnoho
stánků a zajímavých věcí ve
starém stylu. Ale i tak jsme
pokračovali v cestě a řekli si,
že se sem zajdeme podívat
zítra. Kousek před naším cílem
je restaurace Vagón, kde byla
naše další přestávka. Když
jsme dorazili konečně na místo,
kde je každý rok tábor, a jsme
si našli místo, kde budeme
spát a uvaříme si jídlo. Pár
z nás se podívalo po okolí, které
sice hodně známe, ale ne v tuto
roční dobu.
9.6.2007 - Sobota
V sobotu ráno se všichni
probudili s pomocí otravných
mušek a komárů. Po snídani
a dokonce i už obědě se všichni
sbalili, dali věci do chajdy a vyrazili na celodenní výlet do Žďáru.
Po dlouhé a vyčerpávající cestě

z Polničky do Žďáru jsme měli
na místě rozchod. Každý se
mohl podívat po městě a koupit nějaký ten dárek. K večeru
začali v oslavách města zaznívat
rockové kapely, které nám ale
s prominutím trhaly uši… Tak
jsme se rozhodli, že musíme
pryč, než nás to zničí. Tentokrát
jsme ale jeli autobusem a ještě
se zastavili ve Vagóně. Na místo
jsme se vrátili pozdě večer, a tak
jsme za tmy a jen s pár baterkami hledali své věci, abychom
ulehli ke spánku.
10.6.2007 - Neděle
Vstávali jsme ani ne brzo
a ani ne pozdě, opravdu se
to s těmi muškami nedalo
vydržet a s komáry už vůbec

ne. Než jsme vyrazili zase zpět
na vlak, tak jsme něco snědli,
trochu „poblbli“ - no jo, to
ta puberta, a naposledy se
podívali po okolí a řekli: „A tak
za měsíc jsme tu zpět !!“ Už
všichni unavení a s batohy jsme
se pomalu vláčeli ke Žďáru,
i když jsme tak tak stíhali vlak.
Ve vlaku skoro všichni usnuli,
tak ani nevěděli, že už jsme
pomalu byli doma. V Lužicích
jsme se rozloučili a šli další 2 km
domů, což nás vůbec netěšilo,
ale co jsme mohli dělat. Myslím
si, že všem se tenhle puťák
moc líbil a že podobná akce
bude zas.

Nikola „Pikolík“ Doležalová
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Meteorické roje

„Takto zachytili kometu Hale-Bopp v dubnu 1997
čeští astronomové na Kleti“.

Jednou z nejznámějších atrakcí letní oblohy
jsou v polovině srpna tzv. Perseidy. Evropa si
jejich maxima letos užila v noci z 12. na 13. srpna.
Den předtím navíc nastal měsíční nov, takže obloha byla jaksepatří tmavá. O co se vlastně jedná?
Jsou to malé částice (meteoroidy), vstupující do
zemské atmosféry rychlostí až 60 km/s. Vidíme
je jako tzv. padající hvězdy, protože v atmosféře
shoří. Ve Sluneční soustavě se pohybují jako
rozptýlená vlákna částic přibližně po dráze jejich
mateřské komety 109P/Shift-Tuttle a se Zemí se
střetávají pravidelně v období od 17. července
do 24. srpna. Letos byla frekvence Perseidů
100 meteorů za hodinu, v příštím roce díky vlivu
planety Saturn na dráhu meteoroidů bude jejich
frekvence 110 až 120 meteorů za hodinu.
Perseidy samozřejmě nejsou jediným viditelným meteorickým rojem. V období kolem
10. října to budou Drakonidy, kolem 21. října
Orionidy, v polovině listopadu Leonidy a o měsíc
později Geminidy. Název meteorického roje se
odvozuje z latinského názvu souhvězdí (DrakoDrak, Leon- Lev, Gemini- Blíženci), ve kterém se
nachází jeho radiant (místo na obloze, ze kterého
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meteory zdánlivě vylétávají). Rok 2007 je ovšem
z hlediska pozorovatelnosti hlavních meteorických rojů podprůměrný.
Podprůměrný je i z hlediska viditelnosti komet.
V letošním roce je sice očekáván návrat 25
periodických komet, což je nejvíce v posledních
letech, ale i přesto je letošní rok pro běžné
pozorovatele mimořádně nepříznivý. A tak si
můžeme jen zavzpomínat na vlasatici C/1995
01 (Hale-Bopp), která zdobila noční oblohu
právě před deseti lety, na jaře roku 1997, šlo
o pátou nejjasnější kometu viditelnou z Evropy od
roku 1935. Od roku 1997 bylo možno na obloze
pouhým okem vidět jen několik komet (naposledy
v lednu 2005 kometa C/2004 Q1 NEAT).
Někdy se ale stává, že kometa dosáhne nevídané jasnosti nedlouho po svém objevení, takže její
skvělou viditelnost nelze pořádně předpovědět.
Záleží to na její dráze. Kometa je totiž vlastně
jen hrouda kamení, sněhu a ledu a když se přibližuje ke Slunci, její složky se začnou odpařovat
a vytvářet tak charakteristický ohon. Na některých
kometách byly dokonce pomocí sond nalezeny
organické látky. Podpořilo to teorie, že komety
mají podíl na vzniku života na Zemi.
Příznivější je letošní rok pro pozorovatele planetek. 4 největší planetky Sluneční soustavy Ceres,
Pallas, Juno a Vesta jsou letos viditelné opravdu
dobře. Jejich nalezení na obloze už ale jednoduché není, kvůli jejich velmi nízké jasnosti. Je to
způsobeno jejich velikostí. Ceres je z nich největší
a jeho průměr nečiní ani 1000 km. Definice slova
planetka je obtížná, ale jednoduše řečeno je to
vlastně těleso obíhající kolem Slunce, ale je příliš
malé na to, aby bylo považováno za planetu. Ještě
jedna nepotvrzená definice říká, že planetky vznikají rozpadem větších těles, např. planet.
Ve Sluneční soustavě existují 2 pásy asteroidů,
obsahující planetky. Jeden je mezi Marsem a Jupiterem (sem patří Ceres, Pallas, Juno i Vesta). Druhý
najdeme za drahou Neptunu. Do tohoto pásu se
jako trpasličí planeta loni v srpnu zařadil i Pluto.
Vít Straka

Kečup, kremžskou nebo plnotučnou? ...
Tato otázka mi ještě doznívá v uších, protože to není tak dávno, co se kolem mě často
opakovala. 21. září 2007 byla v Lužicích zahájena výuka náboženství, a aby to bylo stylové,
tak první hodina vlastně nebyla „vyučovací“,
ale mše svatá v místním kostele. Tentokrát
v trochu nezvyklém čase, nicméně s hojnou
účastí dětí, zpěvem scholy a našimi novými
ministranty. Páteční mše o čtvrté neskončila
klasickým „jděte ve jménu Páně“ a úprkem
zúčastněných do všech světových stran,
ale po požehnání se téměř všichni vydali
směrem k „Liďáku“, na jehož zahradě se pak
konal táborák. Mnozí z nás jsme letos na své
zahradě nechali vzplanout ohýnek a v kruhu
svých blízkých si dopřáli nejen do křupava opečené uzenky, ale naplnili i své srdíčko radostí
z blízkosti svých milovaných. Stejný cíl měla
i tato akce. Než se podařilo zažehnout oheň, tak
rodiče skotačících dětí přisunuli stoly a lavky,
aby mohlo začít hodování. Odpolední sluníčko
a úsměvy dětí, kouř ohně a kytara vykouzlily
výjimečnou atmosféru tohoto setkání. Pak
se stačilo rozhlédnout a vychutnávat krásu
okamžiku. Spokojenost, mír a přátelství všude kam se podíváš. Děti využily houpačku
a ostatní prostor na skotačení, rodiče si
zase promluvili a blíže se seznámili s naším

novým knězem P. Jiřím Janouškem. Když
jsme se za organizátory ptali zúčastněných,
jak se jim akce líbila, tak vedle spokojenosti
s průběhem (díky!) přišla i řeč na další možné
akce. Chtěl bych také využít této příležitosti
a poděkovat zde těm, kteří konání akce vyběhali, povolili a poradili s organizací, a také všem
zúčastněným, kteří svou přítomností dali této
akci konkrétní podobu. Jmenný seznam by zde
asi nebyl na místě, mohlo by se stát, že by byl
někdo vynechán, a pak by ho to mrzelo, proto
se držme hesla: Hlavně nejmenovat ;-)
Josef Molnár
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REGION
SYSTÉM INFORMAČNĚ ORIENTAČNÍHO
ZNAČENÍ ULIC, KOMUNÁLNÍCH A
TURISTICKÝCH CÍLŮ
V uplynulých prázdninových dnech Region
Podluží dokončil závěrečnou fázi budování systému informačně orientačního značení ulic, komunálních a turistických cílů ve svých členských
obcích. Cílem projektu bylo vytvoření jednotného
turistického a informačního značení, které plně
odpovídá standardu obcí Evropské unie. Jednotný systém by měl ulehčit orientaci nejen místním,
ale hlavně cizím návštěvníkům regionu. V rámci
projektu „Systém orientačního značení Regionu
Podluží“, který byl spolufinancován z prostředků
EU v rámci iniciativy Interreg IIIA Česká republika
– Rakousko byly nově vyznačeny obce Hrušky,
Týnec, Starý a Nový Poddvorov, Lužice a Josefov. Dále bylo značení aktualizováno a doplněno
v obcích Kostice, Tvrdonice, Moravská Nová
Ves a Moravský Žižkov. Druhou částí projektu
bylo vyznačení regionu tzv. „uvítacími“ tabulemi,

Podluží
které byly umístněny na všech komunikacích spojujících region s jeho okolím. Dle managementu
regionu představuje sjednocení úrovně značení
v členských obcích zásadní krok při vytváření
kvalitního regionálního informačního systému.
Návaznou aktivitou v blízkých měsících bude
dokončení systému informačních míst - odpočívadel pro cyklisty v obcích, doplnění značení
cyklostezek a vytvoření průvodce sklepními
uličkami na Podluží.
(Ing. Smetana)
PROJEKTOVÝ INKUBÁTOR
V úterý 7.8. dopoledne byl na zasedání Rady
starostů Regionu Podluží schválen „Projektový
zásobník“ Regionu Podluží pro plánovací období
2007 - 2013. Jedná se o soupis všech investičních i neinvestičních akcí, které se ve čtrnácti
členských obcích chystají nebo jejich realizace je
do budoucna plánovaná. V této úvodní verzi bylo
shromážděno 140 projektů v úhrnné výši téměř
2 miliardy korun. Vybrané projekty budou zaneseny
také do zásobníku projektů Jihomoravského kraje a
Regionu Slovácko. Regionální zásobník byl vytvořen
v rámci první fáze realizace projektu „Virtuální projektový inkubátor Regionu Podluží“, který je spolufinancován Jihomoravským krajem. Obce, neziskové
organizace i podnikatelské subjekty budou moci
v blízké době zasílat své projektové náměty do
webové verze projektového zásobníku.
(Ing. Smetana)
KALENDÁŘ 2008
S PŘEHLEDEM KULTURNÍCH AKCÍ
Probíhají dokončovací práce na novém stolním
kalendáři Regionu Podluží pro rok 2008. Kalendář bude opět doplněn o přehled kulturních akcí
a další informace z regionu. Také nebudou chybět
zajímavé fotografie z jednotlivých obcí. Kalendář
by měl být připraven k prodeji na obecních úřadech a obvyklých místech v polovině září. Věříme,
že se Vám bude líbit.
(M. Polachová)
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REGIONÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY
WWW.PODLUZI.CZ, MOŽNOST VAŠÍ PREZENTACE!
PODNIKÁTE V REGIONU, NEBO MÁ ZDE
SÍDLO VAŠE FIRMA? CHCETE JI ZVIDITELNIT?
Využijte prezentace na regionálních webových stránkách svazku obcí Regionu Podluží.
Průběžně vytváříme elektronický katalog firem,
podnikajících v oblasti a nejbližších obcích.
Ubytování, stravování, vinařství, ale třeba i péče
o krásné tělo, stavitelství, průmysl, poradenství.
Ke shromažďování informací zejména Vašich
žádostí o registraci, které si můžete vyplnit vy
osobně na našich stránkách.
UMÍTE VYŠÍVAT PODLUŽÁCKÉ KROJE, OPRAVOVAT KROJOVÉ SOUČÁSTI,
MALOVAT MAŠLE, ŠKRÁBAT KRASLICE,
BĚLIT KOSÍŘKY A UDĚLAT „KLOBÚČKY“?
OVLÁDÁTE TRADIČNÍ ŘEMESLA, KTERÁ
VÁS NAUČILI VAŠI RODIČE, PRARODIČE?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS...
Napište nám, nebo zašlete kontakt na Vás.
Vytváříme databázi, díky níž budeme radit těm,
kteří Vás neznají, nebo na Vás nesehnali kontakt.
Ještě stále jsou mladí lidé, kteří chtějí chodit
v krojích a potřebují nové kroje. Pokud něco
umíte, neměli byste v naší podlužácké databázi
chybět. Nemáte-li odvahu se veřejně prezentovat,
či strach z finančního úřadu, jsme připraveni Vám
vyjít vstříc a pomoci Vám prostřednictvím možností
regionu. Rádi budeme se všemi spolupracovat
i třeba při organizaci dalších ročníků řemeslné
a výtvarné dílny v našem regionu, kde se zejména
děti mají možnost seznámit s tradičními dovednostmi, na které se pomalu zapomíná.
JSTE ČLENY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
A VAŠE SDRUŽENÍ ZATÍM
NA STRÁNKÁCH CHYBÍ?
Je možné, že k nám nedoputovala informace
o existenci Vašeho spolku. To se dá snadno napravit
tím, že nás zkontaktujete, nebo spolek sami přidáte. Jedná se i cimbálové muziky, dechové kapely,
taneční či folklorní soubory, hasiče apod.

OBJEVILI JSTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
NESROVNALOSTI?
Ke shromažďování informací využíváme zlatých
stránek, internetu, veřejného obchodního rejstříku a dalších zejména místních zdrojů. Proto je
možné, že jste uvedeni na našich stránkách, ale
objevili jste nějakou nepřesnost. Stačí nás kontaktovat a my provedeme neprodleně nápravu.
POŘÁDÁTE ZAJÍMAVOU AKCI, O NÍŽ
CHCETE DÁT VĚDĚT?
K těmto účelům je určen kalendář akcí (nejen
kulturní kalendář). V těchto dnech již zpracováváme kalendář na rok 2008. Jestli již víte termín vaší
akce, ihned nás kontaktujte, informace jsou přeposílány do různých zdrojů a nesmíte tam chybět.
SPOLUPRÁCE S PARTNERY A DALŠÍMI
SUBJEKTY ZA ÚČELEM TURISTICKÉ
PROPAGACE.
Kulturní akce a další turisticky zajímavé informace
rovněž rozesíláme do místního tisku, partnerským
subjektům (Region Slovácko), rozhlasovým médiím (Český rozhlas Brno, Radio Jih, Rádio Dyje),
agenturám shromažďujícím informace o dění, zajímavostech z celé ČR (Czechtourism, informační
centra). Rovněž podklady využíváme pro přípravu
propagačních materiálu a prezentací na veletrzích
cestovního ruchu, nejen u nás, ale i v zahraničí.
MŮŽETE NÁM ZANECHAT VZKAZ,
PŘIPOMÍNKU, NEBO UVEŘEJNIT SVŮJ
INZERÁT.
Stačí, když využijte záložek fórum, inzerce,
vzkazy. Pokud máte jakékoliv informace, dotazy
či připomínky, kontaktujte management svazku
obcí Regionu Podluží: Ing. Smetana – manažer
svazku obcí 777/328052, smetana@podluzi.
cz; Polachová Martina – asistentka manažera
777/328052, polachova@podluzi.cz; Gibala
Ondřej – projektový manažer 774/328072, gibala@podluzi.cz. Sídlo svazku obcí je v Lanžhotě,
v 1. patře budovy městského úřadu.
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠICH VAŠICH REGIONÁLNÍCH STRÁNEK!
(M. Polachová, J. Smetana)
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LETOS JIŽ AKČNÍ MAS
DOLNÍ MORAVA….
Region Podluží a členské obce svazku, jsou
rovněž členy místní akční skupiny (MAS) Dolní
Morava. Dalšími členy jsou např. Mikroregion
Hodonínsko, část Mikroregionu Vitis, Okresní
hospodářská komora Hodonín a další obce
a města z Hodonínska, vinaři, celkem 33 členů.
V MAS je sdruženo cca 33 tis. obyvatel.
Místní akční skupiny pracují na principu Leader
(přeloženo do češtiny „Propojení aktivit pro rozvoj
venkovské ekonomiky“), která vznikla v Evropě
v roce 1991. Jejím cílem je budování zdravého
venkovského prostředí, ve kterém společně
žijí a zodpovědně působí v partnerském vztahu
subjekty veřejného (obce, města), soukromého
(podnikatelského) a neziskového sektoru (občanská sdružení).
Subjekty se partnersky sdružují v MAS s právní
subjektivitou (forma občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti). V tomto dobrovolném
partnerství musí ekonomičtí partneři a občanské
společnosti tvořit rozhodovací většinu, zástupci
veřejné správy musí být naopak v menšině. Je
nutné zdůraznit, že MAS nemá nahradit orgány
veřejné správy, ale má být jejím významným
partnerem.
Nutnou podmínkou existence místní skupiny
je strategie rozvoje, dokument vysvětlující cíle
a způsob dosažení těchto cílů. Předpokladem pro
fungující skupinu je zájem partnerů o předkládání

projektových žádostí. Záměry každého partnera
je dobré podchytit v tzv. projektovém zásobníku,
odkud mohou být „vytaženy jako ze šuplíku“ při
vyhlášení aktuální dotační výzvy.
Je jisté, že „obyčejný“ vinař nebo občanské
sdružení typu „Slovácký krúžek, mateřské centrum“ nemají odborné personální ani časové
možnosti pro sledování projektových výzev a předkládání žádostí o dotace. K tomu by měl sloužit
projektový management skupiny, který sleduje
jednotlivé aktuální výzvy a ve spolupráci s žadateli
projektovou žádost vypracuje, předloží, pomůže
s vlastní realizací projektu, administrativou.
Jako nabídku občanům získat informace
o tomto typu aktivity, připravuje vedení MAS
Dolní Morava realizaci tzv. „workshopů“ – pracovních setkání, které budou probíhat ve většině
členských obcí v podzimních měsících tohoto
roku. Místní akční skupina je tím, kdo by měl
rozhodovat, zda získané dotační prostředky
bude lépe využít např. na opravu kostelní věže,
zakoupení nové hasičské techniky, nebo výstavbu
kanalizace. Nosnou myšlenkou místních akčních
skupin je, že obyvatelé – partneři nejlépe ví, kde
je „bota tlačí“ a proto o použití získaných prostředků by neměli rozhodovat úředníci z druhé
strany republiky, kteří nikdy nebyli v Lanžhotě,
Lužicích, Mutěnicích. Termíny pořádání dílen
„workshopů“ budou sděleny v dostatečném
časovém předstihu.
(O. Gibala, M. Polachová, J. Smetana)

KULTURNÍ OKÉNKO
27. 7. 2007 v 7 hod. večer jsme vernisáží děl vzniklých na
sympoziu DŘEVO, KÁMEN LUŽICE 2007 ukončili čtrnáctidenní 2. setkání mladých sochařů. Byl to maratón i festival práce
a dřiny, vypětí i vyčerpání fyzických sil, ale hlavně tvůrčího
elánu všech zúčastněných. Velká účast na vernisáži a zájem
příchozích byl sochařům, tvůrcům potvrzením, že máte zájem
o jejich práci a díla, která se jim podařilo vytvořit. Plastiky
budou dále zkrášlovat Lužice a životní prostředí v nich, aniž
si to ještě mnozí z vás občanů uvědomují. Obec tím získává
výjimečnost, ojedinělost a kulturní bohatství. Chci poděkovat
všem, kteří bez ohledu na svůj čas, práci v zaměstnaní
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REKAPITULACE - sochařské sympozium

a pohodlí pomáhali účastníkům vytvářet krásné a bezstarostné zázemí, fantastickou tvůrčí a pobytovou atmosféru.
Na důkaz ocenění účastníků sympozia, pro všechny, kteří se
v Lužicích se mnou na jejich práci a pobytu podíleli, ocituji
znění dopisu, který jsem dostala: „Dobrý den Vám a panu
Peckovi. Píši Vám, že bych to neuměl tak říct, jako napsat.
Už se dostavili chvíle nostalgie a stesku po tvůrčí atmosféře,
jakou se letos podařilo uskutečnit. Došlo mi, že je to něco
výjimečného a že máme obrovské štěstí, že o naše touhy
tvořit někdo jako vy tak pečuje, že dokáže zprostředkovat
setkání a že můžeme být spolu s uměním, bez starostí

všedního světa. Že jsme mohli být takovými dětmi sochařství,
kterým jste byla takovou sochařskou mámou. Já jsem člověk
útlocitný, ale srdce mě vždycky o všem přesvědčí až posléze,
kdy toužím vrátit se a zase tvořit s lidmi a pro lidi. Takže díky,
díky vám. S úctou Martin Guth.“
Závěrem myslím i já, že pro takové mladé lidi stojí za to
obětovat čas. Znovu začít pracovat, protože to má smysl
i naplnění života.

Z HISTORIE

Díky, díky vám milé seniorky, díky D. Vojkovské, M. Kremlové, panu doktorovi Stejskalovi, p. Novákovi, D. Šurýnovi,
p. Krejčiříkovi, T. Jarošovi, mému manželovi, Ing. Kučímu,
stárku O. Maradovi a celé radnici obce Lužice.
2. sympozium je minulostí, zůstaly plastiky a vzpomínky.
Ludmila Pecková

FAŠANK V LUŽICÍCH

JAK SE STAVĚLA SOKOLOVNA
(Ze stoleté historie Sokola Lužice)
Postavení budovy Sokolovny bylo největším a nejnáročnějším činem jednoty Sokol
v Lužicích. Stavěla se v letech 1930 – 1932
bez sponzorů, státních a obecních dotací, jen
z vlastních finančních zdrojů a obětavou prací
svých členů. V té době nebylo obvyklé, aby vesnická jednota se svými 100 členy si postavila vlastní
stánek. Proto i průběh výstavby byl velmi složitý,
občas až dramatický a vyvolává v nás i dnes pocit
obdivu a úcty k těm, kteří byli jeho aktéry.
Přípravné práce na stavbu Sokolovny začaly
již v roce 1927. Dobrovolnou prací členů byl
upraven stavební pozemek „Bařina“, který Sokolu
darovala obec, staveniště bylo napojeno na elektrický proud, byly zakoupeny a vlastními povozy
dovezeny první cihly a vápno. Projekt a rozpočet
stavby byl zadán firmě Hollan a Kučera v Hodoníně, která cenu stavby vyčíslila na 480 tisíc Kč.
I když jednota měla na stavbu připravenu určitou
finanční hotovost, uvedená suma byla pro jednotu
nemalým soustem. Jediná cesta jak snížit náklady
stavby a dosáhnout úspor byla cesta dobrovolné
práce členů a příznivců Sokola na stavbě. Nebyla
to cesta snadná, ale jak se ukázalo v závěru
stavby, přinesla očekávaný efekt.
Rok 1930 byl prvním rokem stavby. Byly
postaveny betonové základy a základní zdivo.
Všechny práce zabezpečoval a řídil Stavební
odbor jednoty v tomto složení : předseda Martin Kotásek, jednatel M. Komosný, pokladník
F. Kuběna (později F. Kubásek), a členy byli

Budova Sokolovny v roce 1938

P. Koliba, A. Komosný, V. Unzeitig, K. Palán,
A. Novák, A. Kurka a V. Herka.
Přišel rok 1931 - druhý rok stavby. Přinesl
těžkosti, se kterými původně jednota nepočítala.
Světová hospodářská krize zasáhla i ČSR
a jedním z důsledků bylo i to, že peněžní ústavy
zastavily půjčky na stavby spolkových domů.
„Fond Sokolovny“ se povážlivě vyprazdňoval.
Stavba zůstala na zimu bez střechy. Jak pokračovat dál ? Na koho se obrátit o finanční pomoc – to
byly klíčové otázky , které trápily vedoucí činitele
Sokola. Valná hromada jednoty v lednu 1932 se
usnesla, že finanční oběť pro dostavbu Sokolovny
musí přinést především členové.
Na jaře 1932 byly vypsány povinné členské
úpisy v minimální hodnotě 100 Kč. Členům byla
dána možnost stanovenou částku na stavbě
odpracovat. S žádostí o finanční pomoc se
jednota obrátila i na přátele a příznivce Sokola
formou tzv. „čestných úpisů“. Rozhodující pomoc
však znamenala až půjčka ve výši 30 tisíc, kterou poskytli manželé Kubáskovi. Ručilo za ni
9 členů jednoty svým soukromým majetkem.
21

Stavba Sokolovny, červen 1930

V červenci 1932 byla Sokolovna konečně
pod střechou !
I když odhodlání dostavět Sokolovnu bylo v řadách členů velké, chyběly další finanční prostředky.
V této, pro jednotu těžké a téměř neřešitelné situaci,
„zapracovala“ v určitém smyslu šťastná náhoda. Na
návštěvu k rodině Martina Kotáska přijela z USA
jeho sestra Marie s manželem. Manžel S. Bardonek
projevil ochotu půjčit Sokolu 60 tisíc na dostavbu
Sokolovny. Půjčka byla zabezpečena hypotékou na
6 % úrok a doba její splatnosti byla 10 let. V následujících týdnech zavládl pod střechou Sokolovny
čilý ruch. Dokončovaly se stolařské práce, natíralo
a malovalo se, zasklívala okna, kladly parkety, zařizovalo jeviště, kupovalo tělocvičné nářadí, do provozu byl uveden hostinec i promítací zařízení kina.
V neděli 6. listopadu 1932 nadešel konečně ten
dlouho očekávaný okamžik: budova Sokolovny
byla slavnostně otevřena. Činnost byla zahájena
akademií, ve které vystoupily všechny složky Sokola
od nejmenších žákyň až po muže a ženy.
Tímto konstatováním bychom mohli informaci
o tom, jak se stavěla Sokolovna , ukončit. Obraz
by však nebyl úplný, kdybychom se, alespoň
stručně, nezmínili o dalších osudech Sokolovny.
„Problém Sokolovna“ totiž ještě dlouho nevymizel z programu schůzí a každoročních rozpočtů
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jednoty. V lednu 1936 charakterizoval situaci
pokladník jednoty Martin Komosný slovy: „Náš
život, naše schůze jsou naplněny heslem shánět
peníze, platit! Nás, kteří tu dnes stojíme, čekají
jen starosti, jak zmenšit břemeno, aby těm, co
přijdou po nás , žilo se radostněji.“
Na větší investice jednota peníze neměla, kupovalo se jen to nejnutnější. V roce 1935 se podařilo
oplotit hřiště a zakoupit zvukové promítací zařízení
do kina. Dobrovolné peněžní dary členů a příznivců Sokola k 30. výročí založení jednoty
v roce 1938 umožnily začít s fasádou Sokolovny. Nejdříve byly vápennou omítkou omítnuty boky
a zadní část budovy a nakonec byla provedena brizolitová omítka přední části. Zděný plot, postavený
ze strany obecního úřadu, uzavřel prostor okolo
budovy a celé stavbě dal vyniknout.
Je ironií osudu, že právě v roce 1938, kdy byla
Sokolovna dobudována, přišly tragické mnichovské události a následně druhá světová válka. Tělocvičná jednota Sokol Lužice tento těžce zbudovaný
krásný stánek násilným způsobem ztratila.
PhDr. Miroslava Rošková,CSc.
členka Sokola Lužice
Příště o kulturní a vzdělávací práci Sokola

ELEKTRIZACE
Myšlenky elektrizace Moravy
se utvářely v průběhu zavádění
elektřiny od 80. let 19. století
a dozrály těsně před vypuknutím
první světové války.
Podařilo se zainteresovat na
přípravu elektrizace moravskou
zemskou správu, která potom
v dalším vývoji sehrála velmi
důležitou úlohu. Počátkem
roku 1914 byl při moravském
zemském výboru zřízen zvláštní
výbor pro elektrifikaci.
Návrh moravského elektrizačního zákona moravský
sněm sice neschválil, uložil však
zemskému výboru, aby připravil
projekty do podzimu téhož roku
a předložil zemskému sněmu
konkrétní návrhy na elektrizaci jednotlivých moravských
oblastí. Jednalo se předběžně
o rozdělení Moravy na čtyři
zásobovací oblasti.
Proti přijetí zákona o soustavné elektrizaci Moravy se postavila rakouská vláda, v důsledku
toho i moravský místodržitel.
Rakouský návrh zákona o elektrických vedeních měl dát právo
je budovat říšským úřadům,
tj. cizím koncernům. Díky usilovnému vysvětlování nebezpečí,
které by přineslo přijetí návrhu
rakouského zákona i další snahy
elektrotechnických koncernů
profesorem Vlad. Listem z Brna,
moravský zemský výbor tyto
návrhy nepřijal a získal pro své
stanovisko i ostatní zemské
výbory.
Do řešení elektrárenských
otázek na Moravě zasáhla ruši-

vě první světová válka. Moravský zemský výbor využil válečné
doby ke studiu vývoje domácích
elektráren a ke studiu hospodárnosti všech projektovaných
vodních děl na Moravě. Vědomosti potom využil pro upřesnění zásad pro hospodárnou
elektrizaci moravské země.
Pokládal také za nezbytné zajistit její vliv na Rosické elektrárny.
Nejdříve se pokusili zástupci
moravského zemského výboru r. 1917 odkoupit 51 proc.
akcií RE, ale když po ukončení
války nestačily banky financující elektrárny společnosti RE
v Oslavanech a v Poříčí na jejich
obnovení a rozšíření a pokládaly
za nejvýhodnější je prodat,
koupili je celé. Za podpory
tehdejšího ministra veřejných
prací F. Staňka podepsaly zemské výbory moravský a český,
v pražské obchodní komoře dvě hodiny před vjezdem
prezidenta Masaryka do Prahy 21. prosince 1918, kupní
smlouvy na velkoelektrárny
v Oslavanech a Poříčí. Elektrárnu
v Oslavanech získal moravský
zemský výbor za 21 mil. korun
a elektrárnu v Poříčí země Česká za 17 mil. korun.
Vydání zákona o státní podpoře při zahájení soustavné
elektrizace ČSR ze dne 22.
července 1919 vytvořilo Národní shromáždění potřebný základ
pro rychlý rozvoj celého národního hospodářství.
Jaroslav Hromek

… a budiž světlo ! …
Mimořádnou událost prožívali
občané Lužic před osmdesáti lety dne
30. září 1927. V ten den byla naše
obec připojena na uhelnou oslavanskou elektrárnu a nejen na dědině,
ale i v domácnostech se poprvé
v historii obce rozsvítily elektrické
žárovky. Dnešní obyvatelé Lužic si
jen stěží dovedou představit, jakou
změnu do každodenního způsobu
života přinesl tento revoluční vynález
z roku 1879.Na dřevěných stožárech
se v obci objevily elektrické lampy,
které osvětlovaly silnici i chodníky,
v domácnostech se petrolejové lampy
měnily za elektrické žárovky, u některých rolníků se postupně objevily
první elektromotory u mlátiček, první
elektrické řezačky dříví, v rodinách se
objevily první radiopřijímače (v roce
1935 jich bylo již registrováno 40),
u silnice naproti školy byl postaven
transformátor apod.
Díky uhelnému dolu Moravia (důl
byl otevřen v roce 1905), který
vlastnil generátor na výrobu elektrické
energie, měly možnost už před rokem
1927 poznat výhody elektrického
osvětlení jenom lužické šachty, sklárny, obecní hostinec a postupně i žáci
obecné školy.
MR
Vypsáno z kroniky:
V roce 1919:
ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ VE ŠKOLE.
V měsíci listopadu bylo zavedeno
nákladem obce částečné elektrické
osvětlení ve škole, a to v kanceláři,
ve sborovně, ve 2 dolních učírnách, na
dolní chodbě, před vchodem z ulice i
ze dvora, ve 2 světnicích pro učitele
a v bytě říd. učitele. Proud dodává
uhelný důl Moravia.
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V roce 1927:
ELEKTRIFIKACE V OBCI.
Jednání zahájené obcí s oslavanskými elektrárnami o připojení obce
naší dospělo v létě tak daleko, že Záp.
Mor. Elektrárny započaly v červenci se
stavbou rozvodné sítě obcí a 16. září
večer poprvé na zkoušku rozsvíceno
v obci.

ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ - POČÁTEK.
Dne 16. září začalo se svítit poprvé
elektřinou v obci, lampy osvítily náves,
událost tato vzbudila velký zájem
a tak obec naše postupuje s duchem
pokroku, který znamená hospodářské
posílení a rozvoj kraje.
Elektrické osvětlení v bytech zpočátku dala si poříditi jen část občan-

stva, ale nyní přirůstají i jiní a ostatní
a zaměňují elektrické žárovky za
petrolejové lampy. Pravidelně se svítí
od 30. září 1927.
Miluška Kopřivová
kronikářka

ODVODY A VOJNY
Rakúský císař pán na vojnu verbuje vrané koně sedlá, slobodu sluhuje …
Každý z nás jistě zná tuto podlužáckou písničku. A tak se zkusme podívat
do historie odvodů a vojenské služby
vůbec. Zcela jistě nejdelší vojenská
služba trvala za panování císařovny
Marie Terezie - bylo to dlouhých čtrnáct let. Kdo četl Němcové Babičku
ví, že např. její muž Jiří si dosluhoval
právě tuto dlouhou službu. Jeho žena
vandrovala i se dvěma dětmi s ním
a třetí dcera se jí narodila ve válečném
poli. Byly napoleonské války a vojáků
služby schopných se pořád nedostávalo. Po dědinách chodili verbíři
a chytali na vojnu kde koho. Někdo
chtěl sloužit dobrovolně, ale takových
bylo málo. Hospodáři se proto velmi
báli o své syny a hleděli je všemožně
od vojny uchránit. Často i mladým,
sotva sedmnáctiletým synům předávali hospodářství a ženili je, jen aby
na vojnu nemuseli. Ženatého muže
- hospodáře totiž na vojnu vzít nesměli.
Když nepřipadala v úvahu možnost
ženění, hledali majetnější hospodáři
za své syny tzv. náhradníky. Většinou
to byli chlapci z chudších vrstev obyvatelstva - synové z chalup, malých
hospodářství, podruzi a čeledíni,
kteří se na takovou službu dali. Sedlák
- hospodář složil náhradníkovi peníze
(často až 600 zlatých) na úřadě, ještě
před nástupem na vojnu. Vrátil-li se
takový synek z vojny, často mu tyto
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vysloužené peníze pomohly zřídit si
vlastní živobytí. Když vypukla válka
a stalo se, že chlapec padl, připadaly
tyto peníze jeho rodině. Čtrnáctiletá vojenská služba s sebou nesla
i velká negativa. Stávalo se, že vojáci
dlouhým odloučením od domova
zhrubli, naučili se pití a zahálčivému
a bezstarostnému vojenskému životu.
Pobyt na vojně často i účast v bitvách,
a mimo jiné také velmi kruté tresty
za sebemenší provinění, připravovaly
vojáky o úctu k člověku, lámaly
v nich charaktery a každou iluzi v lepší
život. Proto se stávalo, že takovými
zůstali i po návratu domů a práce,
život v rodině ani domácí prostředí je
už vůbec neoslovovalo.
S postupem doby se ve vojenské
službě přece jen zlepšovaly podmínky
a za císaře Josefa II. byla vojenská
služba zkrácena jen na sedm let.
Z doby nám již poněkud bližší
vzpomeňme ještě tzv. smutně proslulé
PTP prapory. Tyto útvary vznikly po
převratu v r. 1948 a byli v nich soustřeďováni synové z rodin, o kterých
se vědělo, že se nechtějí smířit se
stávajícím komunistickým režimem.
V PTP útvarech se nesloužilo se zbraní
v ruce, protože podle vládního nařízení
toho příslušníci útvarů nebyli hodni.
Využívali se proto k nejhorším pracem
v rámci plnění pětiletek a jiných závaz-

ků tj. práce v uranových nebo uhelných dolech, kamenolomech. Vojáci si
z této služby často odnášeli do civilu
podryté zdraví a zárodky nevyléčitelných chorob. Z naší obce byl u tohoto
neslavného útvaru např. František
Samson, Ladislav Filipovič, Jan Pospíšil, Milan Rakvica a další.
Z naší generace pamatujeme vojenskou službu už jen dvouletou. Podzim býval vždy ve znamení odvodů
a nástupu na vojnu. Pořádaly se rozlúčkové odvedenské muziky, kdy se
mužská chasa loučila na dvě léta
s rodnou dědinou, se svými děvčaty
a nejbližšími. Chlapci - branci jezdívali
k vojenské komisi do okresního města na krásně vyzdobených vozech,
tažených koňmi a celou cestu zpívali.
Zdobení vozů bývalo vždy prací děvčat.
Vozy se zdobily chvojím, barevnými
mašlemi a růžemi z krepového papíru.
A přesto, že odchod na vojnu byl veskrze
jevem negativním, často se potom ve
vzpomínkách na doby mládí všichni,
chlapci i děvčata k němu rádi vraceli.
V době téměř současné se služba
zkrátila jenom na jeden rok a nesloužilo
se jako při dvouleté službě přes půl
republiky, ale většinou v okresním
městě, tedy blízko domova.
V době dnešní se stala vojenská
služba záležitostí čistě profesionální.
Mirka Ištvánková

SPORT
TJ Sokol Lužice – rozvrh cvičebních hodin 2007/2008
15 30
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Škola

Út

Škola
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Škola

Čt

Škola

Pá

Škola

16 00

16 30

17 00
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18 00
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19 00

Ženy
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Zápas
br.Oláh

Hokejbal
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Žačky
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0
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Aerobic
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br.Oláh

19 30

9:00-13
Stolní tenis

Malý sál
Po-St-Pá

14:00-16:00
Bojová umění

Volejbal ženy
ses.Šabartová

16:00 - 18:00
Zápas
Br.Oláh

Stolní Tenis
Br. Hřebiček

´

Út-ČT 17:00 - 20:00
So
16:30 - 19:00
Ne
9:00 - 13:00

Zpráva k činnosti oddílu stolního tenisu Sokola Lužice k datu 31. 8. 2007
Činnost hráčů sportovního oddílu stolního tenisu Sokola Lužice před zahájením, dnem 29. 9.
2007, soutěžního ročníku 2007-8, se především
soustředila do aktivního tréninkového procesu
v herně Sokolovny, dále k dořešení stanovených
podmínek od Jihomoravské STK v souvislosti
s postupem „A mužstva“ do Krajské soutěže.

v 10 hod, v prostorách spodní herny v Sokolovně
(tzv. Peklo).

Rozlosování jednotlivých mužstev, vč. hracích dnů:
Vzhledem k uvedenému „postupu A družstva“,
mistrovské zápasy odehrány v hlavním sále
Sokolovny, se zahájením v sobotu dne 13. října
v 17.00 hod, a v neděli, 14. října v 10.30 hod.
Stanovený úkol družstva jako nováčka v Krajské
soutěži je - udržet se i do dalšího ročníku.

„D mužstvo“ účastník Okresní soutěže sk.
A. Hrací den sobota se zahájením v 17.00 hod.
ve spodní herně Sokolovny. Složení družstva je ze
žáků, slouží jako základna pro oddíly A, B, C.

„B mužstvo“ účastník Okresního přeboru,
v předcházejících ročnících se pohyboval v popředí tabulky. Stanovený úkol, maximum pro postup
do Okresní ligy. Hrací den neděle, se zahájením

„C mužstvo“ účastník Okresní soutěže sk. A.
Hrací den neděle,se začátkem utkání v 8 hod.
Hraje se v prostorách spodní herny v Sokolovně. Stanovený úkol-postup do Okr. přeboru.

Co říci na závěr - přejme hráčům hodně zdraví,
vůle a bojovnosti do nastávajícího ročníku. Průběžné výsledky jednotlivých oddílů budou dodány
v dalším čísle Zpravodaje na konci tohoto roku.
S pozdravem „Sportu zdar“
Miroslav Hřebíček
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TJ Baník Lužice – oddíl kopané
Muži III. třída sk. "A" - podzim 2007 - 2008
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

Datum
12.8.
18.8.
26.8.
2.9.
9.9.
15.9.
23.9.
29.9.
7.10.
14.10.
21.10.
27.10.
4.11.
11.11.

Čas
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30
13:30

Soupeři
TJ Baník Lužice
- Sokol Bohuslavice
Morávia Násedlovice - TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Strážovice
FK Dolní Bojanovice - TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- KOVO Ždánice
Sokol Dambořice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Nenkovice
Baník Dubňany B
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Želetice
SK Uhřice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Podlužan Prušánky
Agro Milotice "B"
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Čejč
Sokol Bohuslavice
- TJ Baník Lužice

Dorost Okresní přebor - podzim 2007 - 2008
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

Datum
12.8.
18.8.
26.8.
1.9.
9.9.
16.9.
23.9.
29.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

Čas
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
13:45
13:45
13:45
13:15
13:15
12:45
14:00
11:15
11:15

Soupeři
TJ Baník Lužice
- Veselí nad Moravou
Baník Mikulčice "A"
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- FC Vracov
Baník Ratíškovice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- FC Moravský Písek
Agro Milotice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Velká nad Veličkou
Družstevník Blatnice - TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Hroznová Lhota
Sokol Vlkoš
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Dr. Starý Poddvorov
Agro Vnorovy
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Petrov
Veselí nad Moravou
- TJ Baník Lužice

Žáci Okresní soutěž sk. "A" - podzim 2007 - 2008
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
11.
6.
7.
8.
9.
10.
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Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

Datum
26.8.
2.9.
8.9.
16.9.
22.9.
28.9.
30.9.
6.10.
14.10.
20.10.
27.10.

Čas
14:30
16:30
10:00
16:00
14:00
13:30
15:30
10:00
15:00
14:00

Soupeři
VOLNO
SK Žarošice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Čejč
Sokol Dambořice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Podlužan Prušánky
Morávia Násedlovice
TJ Baník Lužice
Sokol Želetice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- SK Uhřice
Dr. Starý Poddvorov - TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Terezín
TJ Baník Lužice
Sokol Lovčice

Přípravka Okesní přebor - MH sk. "B" - podzim 2007 - 2008
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
25.8.
1.9.
8.9.
16.9.
22.9.
29.9.
6.10.

Čas
14:30
10:00
14:30
10:00
14:00
15:00
13:30

Sobota
Sobota
Neděle

20.10.
27.10.
4.11.

13:00
12:00
11:30

TJ SOKOL LUŽICE
ZÁPASNICKÝ ODDÍL
Mezinárodní turnaj v zápase, který se konal ve
dnech 15. - 17. 6. 2007 v Hradci Králové za účasti
120 soutěžících z 5 států: Norsko, Švédsko,
Polsko, Německo a ČR. Tentokrát se z lužického
oddílu zápasu zúčastnily pouze dvě zápasnice a
umístily se následovně:

1. místo - Zuzana Konečková, kategorie žen do 55 kg
3. místo - Klára Galatíková
S pozdravem nazdar!
Naděžda Plevová - TJ Sokol Lužice

Soupeři
TJ Baník Lužice
- FK Šardice "D"
Sokol Vlkoš
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- SK Ratíškovice
Agro Milotice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sp. Svatobořice "B"
FK Šardice "C"
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Kostelec
FC VMG Kyjov "B"
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Želetice
TJ Baník Lužice
- SK Hodonín
Baník Mikulčice "B"
- TJ Baník Lužice

ZÁPASNICKÝ ODDÍL TJ
SOKOL LUŽICE
Čtyři mladí zápasníci - Blažek Roman, Rampáček Lukáš, Skoupil Jan a Sochr Martin se svým
trenérem Eduardem Oláhem se zúčastnili letního
výcvikového tábora ve dnech 18. - 25. 8. 2007,
a to ve Sněžném v Orlických horách. S pobytem
v tomto táboře byli velmi spokojeni, neboť
program LVT byl zaměřen na pobyt v přírodě,
koupání, pěší i cykloturistiku, sportovní soutěže,
poznávací akce, besedy apod. 5x denně domácí
strava se jim také líbila. Na župní sokolské tábořiště ve Sněžném budou ještě dlouho vzpomínat.
N. Plevová
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Z literární tvorby občanů
Starý kvartýr
V Lužicích na návsi domek se nachází,
dobře, že nezáří moderním jasem.
Poslední bašta, svědectví oázy,
tak jak se žilo před dávným časem.
Je dobrá vůle ochotných lidí,
snad se k nim nenajde nějaká výtka,
ať příští potomci všechno to vidí,
vždyť dnes vše skoro je už na tlačítka.
Jako vždy s dětmi problém je veliký,
neznají zvířata, ptáky či motýlka,
práce je nebaví, mačkají knoflíky,
když na ně blikají z přístrojů světýlka.
Jiný svět mají, rychle se měnící,
myslí si, že se jich vůbec to netýká,
v muzeu za pár let na lidi divící
možná, že zabliká třeba i motyka.
Josef Mikeš

Daň z přepychu
Minulost nám před očima rychlým tempem mizí,
čím dál více cítíme se v naší obci cizí.
Doba za to nemůže, my spějeme ke hříchu,
berem víc, než dáváme, platíme daň z přepychu.
Odjakživa to se ví,
selský rozum vítězí,
víme to už bez rozpaků,
že je konec žebřiňáků,
už nehrozí, že za rohem zprava
může překvapit nás kráva.
Zato po cestách se nám honí
tisíce oplechovaných koní.
Bezpečnosti co se týká,
pro krávy nám hovoří kladně statistika,
proto v dnešním provozu, v tom velikém zmatku,
nemůže už každý sedlák míti svoji křižovatku,
už nejezdí přes náves děravá nám lajta,
ale každý chtěl by dělat policajta.
Pro dobrou věc hlasujeme, ale potom plačky
fňukáme, když respektujem ty dopravní značky,
lidská paměť, pohodlná, na špatné jen vzpomíná,
jenom kostel ví, jak vzkvétá naše rodná dědina
a když něco nezdaří se, čas už si to předělá,
generace příští zeptá se zas kostela.
Josef Mikeš

Napsali nám...
Otevřený dopis zastupitelstvu
Dobrý den,
vážení zastupitelé – i naši zastupitelé, dovolte
mi, prosím, vyjádřit se k průběhu stavby nazvané
Stavební úpravy komunikace 05531, SO 03
cyklistický pruh, chodníky. Součástí této stavby
jsou i silniční obrubníky, které vedou mj. vozovku
silnice III/05531 – průtah obcí.
Výše uvedená stavba přináší mnoho pozitivního,
potřebnou rekonstrukci chodníku, zvýšení bezpeč28

nosti na silnici, bezpečné přechody pro chodce.
Stavba však neřeší dopravní uzel před prodejnou
Lužičan a potřebné parkovací místa v bezprostřední
blízkosti prodejny. Občané přitom mají potřebu
v době nákupu bezpečně parkovat. Výstavba
kruhového objezdu v úseku od rohu MUZEA
(Starý kvartýr - pozn. red.) po křížení ul. Jabloňovou
zásadním způsobem narušila kolaudační rozhodnutí prodejny Lužičan, zejména v parkovacích
plochách. Parkování zákazníků je zhoršeno, u aut

s vyšší šířkou jak 1,65 a délkou 4,25 znemožněno. Mám důvod se domnívat, že tvar konkrétních
kruhových objezdů neodpovídá bezpečnostním
standardům požadovaných na kruhové objezdy
/OK/ obecně. OK umožňují přímé průjezdy bez
snížení rychlostí a to z ramene Velkomoravská
ulice (směr od Hodonína do ulice Jabloňové)
a v zatíženém směru na rameni Velkomoravská ze
směru od Mikulčic. V daném řešení organizace
dopravy umožňuje vytváření zbytečných kolizních
ploch a to zejména v segmentu křížení ulice Jabloňové s přidruženou částí Velkomoravské ulice
(jednosměrná obslužná místní komunikace).
Naše odvolání do stavebního povolení – ze
dne 12. 6. 2006, kterému předcházela žádost
o spolupráci a tato nebyla naplněna - spočívalo
v tom, že před vydáním stavebního povolení jsme
my majitelé sousední nemovitosti jako účastníci
stavebního řízení nebyli v řádném termínu vyzváni
stavebním úřadem k vyjádření ke stavbě. Odvolací
orgán nám dal 19. 4. 2007, tedy po 10ti měsících
za pravdu a stavební povolení zrušil.
Dobře připravenou, důležitou a drahou stavbu
nemůže jedno odvolání připravit o stavební povolení. Někdo udělal mnoho chyb, pokud to nebyl
úmysl. Stavba měla být připravena s maximální
pečlivostí zvlášť, pokud se jedná o stavbu dopravní
a občanské infrastruktury Tyto stavby se mohou
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
My, jako odvolatelé jsme Vámi označeni za viníky
vzniklé situace /nedokončená stavba bez stavebního povolení/, časové prodlevy i zvýšených nákladů.
Toto musím co nejostřeji odmítnout. Útokem na mne
a moji rodinu polopravdami, nepravdivými, záměrně
tendenčně zkreslenými informacemi potřebujete
odvrátit pozornost od sebe sama, vedete a živíte proti
nám mediální kampaň. Za průběh stavby a její financování je zodpovědný jen a pouze stavitel, tedy Vy.
Vy obecní úřad, tedy zastupitelstvo včele se starostou a komise nejste připraveni přijmout vlastní díl
zodpovědnosti - společné i individuální - za nedostatečnou přípravu stavby a z toho vyvodit důsledky.
Musíte si být vědomi Vaší žádosti o stavební
povolení, které je v rozporu s územním plánem
a dokumentací. Toto si může každý občan ověřit
sám, neboť na územním plánu OK a další části
stavby nejsou zaneseny. Soulad žádostí o staveb-

ní povolení s územním plánem je 1. předpoklad
pro získání stavebního povolení. Tedy ne já,
ale lidé zodpovědní za nestandardní postup při
udělování stavebního povolení nesou a ponesou
zodpovědnost za další vývoj stavby, časového
plnění i nákladovosti. Nikdy jsem Vás nežádal
o vypracování dalších a dalších řešení parkovacích míst, situovaným mj. do jednosměrných
uliček nebo přímo před vstup do našeho RD..
Nyní znovu žádáte o stejné stavební povolení
se stejnými nedostatky. Na vyřešení podstaty problému, tj. na parkovacích místech v bezprostřední
blízkosti prodejny a bezpečná organizace dopravy
v dopravním uzlu před prodejnou se nic nezměnilo,
stejně jako na územním plánu. Nyní se máme jako
sousedé p o p r v é vyjadřovat k c e l é stavbě. Jsem
přesvědčen, že úřady pro své rozhodování potřebují
úplné seznámení s možným vlivem stavby na své
okolí s ohledem na budoucí užívání stavby.
Rekonstrukce chodníků nepotřebuje tak rozsáhlou akci a je možné získat stavební povolení.
Bezpečnost chodců i bezpečnější doprava spojená se snížením rychlosti na silnici průtahu obcí
se dá řešit při rekonstrukci vozovky v prostoru
stávající vozovky /před započetím stavby/, bez
nutnosti stavby OK. Paradoxně právě konkrétní
kruhové objezdy a výjezdy z těchto OK budou
snižovat bezpečnost dopravy. Vím, že existuje
jiné řešení, která splní cíl, tj. zvýšení bezpečnosti dopravy v obci /s bezpečnostním auditem/
a bude v souladu s územním plánem.
K mému navrhovanému řešení vybudovat parkoviště na naše náklady na soukromých pozemcích 87 a 88/1 v k. ú. Lužice spojené s odkupem
úzkého pruhu pozemku vedle ul. Jabloňové jste
se vyjádřili negativně.
Požádal jsem ČVUT, fakultu dopravních systému v Praze o pomoc s řešením vzniklé situace
z věcného tj. bezpečnostního řešení dopravního
uzlu. I toto bylo Vámi vnímáno jako nepřátelský akt
vůči obci a ne jako pomoc při řešení problému.
Očekávám z Vaší strany okamžité ukončení štvavé
a nepravdivé kampaně proti nám a konkrétní návrhy
řešící bezpečnost dopravního uzlu a parkování před
prodejnou Lužičan v souladu s kolaudací.
Lužice 29. 6. 2007
Váš volič a občan Lužic - Jiří Vagunda
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společenská kro ni ka
Setkání pětašedesátníků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
23. 9. 2007
Sprušanský Filip
Balunová Ella
Claessen Sebastian
Pecůchová Kristýna
Slezák Patrik

NOVĚ NAROZENÍ
OBČÁNCI LUŽIC
Erika Bauer
Lucie Holešinská
Dne 30. 6. 2007 se v restauraci U Konečků uskutečnilo setkání
pětašedesátníků. Zúčastnilo se 21 spolužáků. Všichni jsme se
velmi dobře pobavili a zavzpomínali na školní léta prožitá v naší
lužické škole. I když v letech 1948 - 1956 to nebyla ta moderní
škola vybavená počítači a jinou moderní technikou, vzpomínali
jsme rádi a také na naše všechny učitele, se kterými jsme zažili
nezapomenutelné chvíle, ať už ve škole nebo i mimo ni.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat personálu restaurace
U Konečků za vynikající jídlo, vzornou obsluhu a prostředí, které
pro nás připravili.
Při loučení jsme si slíbili, že se opět sejdeme, ale už za 2 roky.
Stanislava Šimánková

JUBILANTI
červen až září 2007
Ludmila Kučí
Marie Balunová
Bohumila Pavková
František Plechšmíd
Marie Příkazská
Františka Herková

85
80
80
80
80
91

Letopisecká komise a Muzejní spolek Lužice
děkuje našemu rodáku a bývalému
spoluobčanu Ing. Vlastiku Polínkovi za hodnotný
dar - album fotografií s daty událostí hlavně
sportovních, ale také ze školy, kultury, osobního
života v 50 - 60 letech minulého století.
(Jedná z fotografií alba.)
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Soutěž
Rádia Jih

PODĚKOVÁNÍ

Pošta Lužice se přihlásila
do soutěže Rádia Jih o výhry
nealkoholického piva Radegast Birellů. V této soutěži
jsme obstáli a na naši poštu
nám Rádio Jih přivezlo výhru
48 ks nealko piva a další reklamní předměty. Další úspěšný
Lužičan v této soutěži byl Stanislav Vavrys mladší.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za několikaletou práci slečně
Zuzaně Kazíkové, která vede včelařský kroužek. Celý rok 1x týdně,
většinou v sobotu, se schází s dětmi,
když je potřeba více práce, tak i
častěji. Spolu s p. Uhrovičem, který
je vedoucím včelínku, předávají
dětem své zkušenosti, jak pracovat
se včelami a v úle a následně pak
o zpracování medu. Byla jsem se

tam podívat několikrát. A to byste
nevěřili, co to je za věda a co je kolem
včeliček práce.
No a tato slečna se nám 1. 9.
2007 vdala. Stala se z ní mladá paní
Horváthová. Přejeme jí všichni, ať se
manželství vydaří, hodně lásky a brzo
mladé včeličky.
Jitka Šošovičková
K blahopřání se připojují
pracovníci OÚ Lužice

P O D Ě K O VÁ N Í
Děkujeme firmě COMLUX za výbornou
spolupráci s obcí a sponzorství.
Odborné nasvícení soch při vernisáži sochařského
sympozia. „Dřevo kámen 2007“ přispělo
k neopakovatelné atmosféře slavnostního večera.
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WWW.COMLUX.CZ

spol. s r. o.

OSVĚTLOVACÍ technika SVĚTELNĚ technické
projekty a studie ELEKTROTECHNICKÉ projekty
řízení OSVĚTLENÍ dodávky SVĚTELNÉ techniky...
info@comlux.cz tel. 519 322 371 fax. 519 327 406

Dodávky
Montáže
Revize

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

info@elektrolux.cz

WWW.ELEKTROLUX.CZ
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